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تِٛیس ثبِم ٜٛاظ یىی ٔتغیطٞبی ٔ ٚ ٟٓتأثیطٌصاض زض التهبز ٔیثبقس .نٙبیغ ؾ ٟٓثؿعایی زض توٛاٖ تِٛیوسی وكوٛض زاض٘وس،
ثٙبثطایٗ ثطآٚضز تِٛیس ثبِم ٚ ٜٛقىبف تِٛیس زض نٙبیغ ثعضي (وبضٌبٜٞوبی نوٙؼتی زاضای ٘ 50فوط ٘یوطٚی ووبض  ٚثیكوتط
ٔیتٛا٘س ٔب ضا زض خٟت ثط٘بٔٝضیعی  ٚاؾتفبز ٜحساوثطی اظ ظطفیت تِٛیوسی ٚاحوسٞبی نوٙؼتی ضإٙٞوبیی وٙوس .زض ایوٗ
تحمیك تِٛیس ثبِم ٜٛنٙبیغ ثعضي اظ ضٚـ التهبزؾٙدی پبُ٘ زیتوب ثوط اؾوبؼ ضٚـ ایٙتطیّیٍیتوٛض ثو ٝزؾوت آٔوس ٜاؾوت.
زازٜٞبی پػٞٚف اظ ثب٘ه ٔطوعی ٔ ٚطوع آٔبض ایطاٖ عوی زٚض ٜظٔوب٘ی ( 1373-1392ثوطای ووسٞبی ٘وٌ ٝب٘و ٝنوٙؼتی
ٔغبثك ثب عجم ٝثٙسی ( ، I. S. I. C,Rev. 2خٕغآٚضی قس ٜاؾت .ثبتٛخ ٝث٘ ٝجٛز زازٜٞوبی آٔوبضی ثوطای ثوطآٚضز ٔتغیوط
ٔٛخٛزی ؾطٔبی ٝفیعیىی اظ ضٚـ ٕ٘بیی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبیح تحمیك ٘كبٖ ٔوی زٞوس وو ٝنوٙبیغ ٘ؿوبخی (پٛقوبن،
چطْ نٙبیغ چٛة ٔ ٚحهٛالت چٛثی ،نٙبیغ وبغص (ٔمٛا ،چبح  ٚا٘تكبض  ٚنٙبیغ ٔتفطل ٝعی ؾبَ ٞوبی 1373-1392
 ٚنٙبیغ ٔحهٛالت وب٘ی غیطفّعی ث ٝخع ٘فت  ٚظغبَ ؾ ًٙاظ ؾبَ 1373-1382؛ زاضای قىبف تِٛیوس ٔثجوت ٞؿوتٙس.
نٙبیغ ٔٛاز غصایی  ٚآقبٔیس٘ی  ٚزذب٘یبت ،نٙبیغ قیٕیبیی٘ ،فوت ،ظغوبَ ؾو ،ًٙالؾوتیه  ٚپالؾوتیه ،نوٙبیغ تِٛیوس
ٔحهٛالت وب٘ی غیطفّعی ث ٝخع ٘فت  ٚظغبَ ؾ ًٙاظ ؾبَ  1382ث ٝثؼس زاضای قىبف تِٛیس ٔٙفی ٞؿتٙس.
عجمٝثٙسی C23, L23, D24 :JEL

ٚاغٜٞبی وّیسی :نٙؼت ،تِٛیس ثبِم ،ٜٛقىبف تِٛیس ،پبُ٘ زیتب

 تبضید زضیبفت1395/8/3 :

تبضید پصیطـ1395/10/28 :
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فّووعات اؾبؾووی ،نووٙبیغ ٔبقوویٗآالت ،تدٟیووعات ،اثووعاض ٔ ٚحهووٛالت فّووعی ،عووی ؾووبَٞووبی  ٚ 1373-1392نووٙبیغ
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 .2مقذمٍ
نٙبیغ ٞط وكٛض پبیٞٝبی التهبزی آٖ وكٛض ٔی ثبقس ،ثب تٛخ ٝثو ٝخٟوب٘ی قوسٖ  ٚثوبالٌطفتٗ
ضلبثت وكٛضٞب زض أط تِٛیس  ٚػطض ٝوبال  ٚذسٔبت اظ عطفی وٕیوبثی ٔٙوبثغ ٞوط وكوٛض ،ثوِ ٝوعْٚ
اؾتفبز ٜحساوثطی اظ ٔٙبثغ ٛٔ ٚاز اِٚی ٝزض تِٛیسات وكٛض پیٔیثطیٓ.
قىبف تِٛیس 1زض ٚالغ تفبضُ ثیٗ تِٛیس ٚالؼی اظ ؾغح ثبِم ٜٛآٖ اؾت .تِٛیس ثبِفؼُ ،ظطفیوت
تِٛیس ٚالؼی اؾت و ٝثطاؾبؼ ؾغٛح فؼبِیت اؾٕی ٟ٘بزٜٞبی التهبز (زض وٛتبٔ ٜست ٔ ٚیبٖ ٔست
تٙظیٓ قسٔ ٚ ٜتأثط اظ ؾیبؾتٞبی وٛتبٜٔست (ؾٕت تمبضب  ٚثّٙسٔست (ؾٕت ػطضؤ ٝویثبقوس.
تِٛیس ثبِم ،ٜٛیىی اظ ٔتغیطٞبی ٔ ٟٓثطای ٔحبؾج ٝقىبف تِٛیس اؾت  ٚاظ زیسٌب ٜػطضو ،ٝحوساوثط
تِٛیسی اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ػٛأُ تِٛیس ثبِمٔ ٜٛیتٛاٖ ث ٝآٖ ضؾیس (أبٔی  ٚػّیب. 60 :1391 ،
آضتٛض اٚوبٖٚ 1962( 2اغ ٜتِٛیس ثبِم ٜٛضا ثطای اِٚیٗ ثبض ٔهغّح ؾبذت ،و ٝاظ ٘ظط ا ٚتِٛیس
ثبِم ٜٛث ٝؾغحی اظ تِٛیس زض اقتغبَ وبُٔ  ٚثس ٖٚفكبضٞبی تٛضٔی اعالق ٔیقٛزٔ .غبِؼوبت ا٘دوبْ
قس ٜزض ظٔی ٝٙثطآٚضز تِٛیس ثبِم ٚ ٜٛقىبف تِٛیس ثیكتط زض ؾغح والٖ ا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت .اعالع اظ
تِٛیس ثبِم ٚ ٜٛقىبف تِٛیس زض نٙبیغ وكوٛض ثوطای افوعایف توٛاٖ تِٛیوس ،ثوبال ثوطزٖ توٛاٖ ضلوبثتی
ٚاحسٞبی نٙؼتی  ٚیه ػٙهط ٔ ٟٓخٟت ذطٚج اظ ضوٛز زض ؾغح وكٛض ٔیثبقس.
اعالع اظ ٔیعاٖ قىبف تِٛیس ؾغح والٖ ٔیتٛا٘س زض خٟتزٞی ؾیبؾتٞوبی پوِٛی ٔ ٚوبِی ٚ
وٙتطَ تٛضْ قتبثبٖ  ٚثیىبضی فعایٙسٔ ٜفیس ثبقسٕٞ .چٙیٗ زض ؾغح ذطز ٔی تٛا٘س چطاؽ ضاٞی ثوطای
ٔسیطاٖ  ٚوبضفطٔبیبٖ التهبزی زض خٟت اؾتفبز ٜحساوثطی اظ ٟ٘بزٜٞبی تِٛیسی ثبقوسٞ .وسف ایوٗ
ٔطتجظ ثب ٔٛضٛع ثطضؾی ٔیقٛز  ٚؾپؽ ٔطٚضی ثط ٔغبِؼبت پیكیٗ پیطأ ٖٛثحث ثوطآٚضز قوىبف
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پػٞٚف ثطآٚضز تِٛیس ثبِم ٚ ٜٛقىبف تِٛیس زض نٙبیغ ثعضي وكٛض ٔی ثبقس .زض ازأٔ ٝجب٘ی ٘ظطی
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تِٛیس اضائٔ ٝیقٛزٕٞ .چٙیٗ ٘ح ٜٛتهطیح ٔسَ ٘ ٚتبیح ثطآٚضز ٔسَ ثیبٖ ٔیٌطزز .زض ٟ٘بیت ثب اضائٝ
ٕ٘ٛزاضٞبی تِٛیس ثبِم ٚ ٜٛقىبف تِٛیس ث ٝخٕغثٙسی ٘ ٚتیدٌٝیطی ٔغبِت پطزاذتٔ ٝیقٛز.

 .1مباوی وظری
زض ازثیووبت ٘ظووطی تِٛیووس ثووبِم ٜٛز٘ ٚووٛع تؼطی و

ٔتٕووبیع ٚخووٛز زاضز .اِٚوویٗ تؼطی و

ووو ٝثووب

ؾٙتویٙعی ثیكتط ٔالظْ اؾت ٔؼتمس اؾت و ٝچطذ ٝتدبضی ػٕستبً اظ تغییطات تمبضبی وُ ٘ؿوجت
ث ٝتغییطات وٙس  ٚآٞؿت ٝػطض ٝوُ ٘كأت ٔی ٌیطز .زض ظٔبٖ ضوٛز چطذ ٝتدبضی ،اظ ثطذی ػٛأُ
تِٛیسی ث ٝعٛض وبُٔ اؾتفبزٕ٘ ٜی قوٛز .اظ ایوٗ ضٔ ،ٚحبؾوج ٝتِٛیوس ثوبِم ٜٛثوطای ثطلوطاضی ؾیبؾوت
ٔووسیطیت تمبضووب -پووِٛی ٔ ٚووبِی -حیووبتی اؾووت  ٚضإٙٞووبیی ثووطای ؾیبؾووتٌووصاضاٖ التهووبزی
ٔحؿٛةٔی قٛز .ػٕسٜتطیٗ ضٚـ پیكٟٙبزی ؾٙت ویٙعی ثطای ٔحبؾج ٝتِٛیس ثبِم ٜٛاؾتفبز ٜاظ تبثغ
تِٛیس وُ اؾت.
زض ؾٙت والؾیه ،تِٛیس ثبِم ٜٛاظ عطیك تىب٘ٞٝبی ثطٖٚظای ثٟطٜٚضی زض ػطض ٝوُ ثٝزؾوت
ٔیآیس و ٝض٘ٚس ضقس ثّٙسٔست ٘ ٚیع ٘ٛؾب٘بت وٛتبٔ ٜست تِٛیس ضا زض عو َٛچطذو ٝتدوبضی تؼیویٗ
ٔیوٙس .زض چٙیٗ چبضچٛثی ٘ٛؾب٘بت چطذ ٝتدبضی ِعٔٚبً ثوب ٔوبظاز یوب وؿوطی تمبضوبی ووُ یوب ثوب
تغییطات زض ؾیبؾت ٞبی پِٛی ٔ ٚبِی  ...ٚث ٝزؾت ٕ٘یآیوس .ثو ٝخوبی آٖ ایوٗ ٘ٛؾوب٘بت توب حوسٚز
ظیبزی زض پبؾد ث ٝػىؽاِؼُٕ ثٍٙبٜٞب ث ٝتىب٘ٞٝبی غیطٔٙتظط ٜثٟطٜٚضی ایدبز ٔیقٛز.
زض ضٚـ ٘ئٛوالؾوویه فووطو ٔوویقووٛز ووو ٝتِٛیووس حوؤ َٛمووساض ثووبِمٛ٘ ٜٛؾووبٖ زاضز .زض ایووٗ
تِٛیس ثبِم ٜٛتفىیه ثیٗ تغییطات زائٕی زض تِٛیس ثبِم ٚ ٜٛتغییطات ٔٛلتی حٔ َٛمساض ثوبِم ٜٛاؾوت.
اِجت ٝزض ػُٕ اؾتفبز ٜاظ ایٗ ضٚـ ٞب ِعٔٚبً ثٔ ٝؼٙبی آٖ ٘یؿت ؤ ٝی تٛاٖ ث ٝعٛض وبُٔ آٖٞوب ضا زض
زٔ ٚىتت فىطی ٔرتّ

ٌٙدب٘س (ػعیعی. 42 ٚ 41 :1382 ،

ث ٝعٛض وّوی ز ٚضٚـ ثوطای ترٕویٗ تِٛیوس ثوبِم ٚ ٜٛقوىبف تِٛیوس ٚخوٛز زاضز «ضٚـ ٞوبی
ض٘ٚسظزایی آٔبضی» « ٚترٕیٗ ضٚاثظ ؾبذتبضی» .ضٞیبفت ٘رؿت تالـ ٔویوٙوس وو ٝؾوطی ظٔوب٘ی
ٔٛضز ٘ظط ضا ث ٝػٙبنط زائٕی ٛ٘ ٚؾوب٘ی تدعیو ٝوٙوس .ایوٗ ضٞیبفوت ٔویوٛقوس اثوطات ؾوبذتبضی ٚ
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چبضچٛة٘ ،طخ ضقس ثب ض٘ٚس تِٛیس ٚالؼی ٔتطازف اؾت .اظ ایٗ ضٟٓٔ ،ٚتطیٗ ٔكىُ ثوطای ٔحبؾوجٝ
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تأثیطات ٘ٛؾب٘ی ضا ثط تِٛیس ٔٛضز اضظیبثی لطاض زٞس .ضٞیبفت زٔ ْٚجتٙی ثط تئٛضی التهوبزی اؾوت ٚ
ایٗ زض حبِی اؾت و ٝضٞیبفت ٘رؿوت یوه ضٚـ آٔوبضی نوطف اؾوت (ٞػثوط ویوب٘ی ٔ ٚوطازی،
. 145 :1391
تحت قطایغی و ٝتٕبٔی ٘یطٚی وبض ٘ ٚیع ٔٛخٛزی وكٛض ثو ٝووبض ٌطفتو ٝقوٛزٔ ،یوعاٖ تِٛیوس
حبنُ قس ٜتِٛیس ثبِم٘ ٜٛبٔیسٔ ٜیقٛز ٔ ٚؼطف ٘مغٝای اظ تبثغ تِٛیس وُ تِٛیس وكٛض ذٛاٞس ثوٛز.
ث ٝایٗ تطتیت تبثغ تِٛیس وُ (ثبِم ٜٛوكٛض ،ضاثغ ٝفٙی ثیٗ حدٓ تِٛیس ّٔی  ٚػٛأوُ تِٛیوس تحوت
قطایظ اقتغبَ وبُٔ اؾت (ثبلطوال٘تطی  ٚػطة ٔبظاض. 65-55 :1374 ،
ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی تِٛیوس ثوبِم ٜٛضٚـ ٞوبی ٔرتّفوی ٚخوٛز زاضز ٔ ٚیوعاٖ آٖ ٘ؿوجت ثو ٝضٚـ
ا٘ساظٌٜیطی زاضای حؿبؾیت ثبال اؾت .ثطذی اظ ضٚـ ٞب ث٘ ٝمُ اظ ٔغبِؼ ٝویوب٘ی  ٚثغعیوبٖ (1373
ػجبضتٙس اظ :ضٚـ تبثغ تِٛیس ،ضٚـ ض٘ٚس ثیٗ اٚجٞوب ،ضٚـ ٘ؿوجت تِٛیوس ثو ٝؾوطٔبی ،ٝضٚـ لوبٖ٘ٛ
اٚوبٖ ،ض٘ٚس تِٛیس ٚالؼی  ٚضٚـ ٞبی فیّتطی ًٙاظ خّٕ ٝفیّتط وبِٕٗ اؾت (ٞػثوط ویوب٘ی ٘ ٚمیجوی،
. 59 :1391
اوثط ٔغبِؼبت ا٘دبْ ٌطفت ٝثطای ا٘ساظٌ ٜیطی قىبف تِٛیس ایطاٖ زض ؾغح والٖ ثٛز ٜاؾت و ٝثیكوتط
ث ٝتدعی ٚ ٝتحّیُ ا٘حطاف اظ تِٛیس ٘بذبِم زاذّی اظ ضٚـ ٞبی فیّتطی ...ٚ ًٙپطزاذتٝا٘س .زض ؾغح ذطز
ٔغبِؼ ٝؾّغب٘ی  ٚثٟبءاِسیٙی ( 1391و ٝایٗ ٔحممبٖ زض تحمیوك ذوٛز ثو ٝثوطآٚضز قوىبف تِٛیوس نوٙبیغ
اؾتبٖ فوبضؼ اظ ضٚـ ایٙتطیّیٍیتوٛض ثوب اؾوتفبز ٜاظ زازٜٞوبی ؾوطی ظٔوب٘ی ثوطای ؾوبَ ٞوبی 1364-1389
پطزاذتٝا٘س .ظضاء٘ػاز  ٚلٙبزی ( 1384ثطآٚضز قىبف تِٛیس نٙبیغ اؾتبٖ ذٛظؾوتبٖ اظ ضٚـ ایٙتطیّیٍیتوٛض
زض ایٗ پػٞٚف تِٛیس ثبِم ٜٛاظ ضٚـ ایٙتطیّیٍیتوٛض ثطٔجٙوبی تِٛیوس ووبة – زاٌوالؼ ثوطآٚضز
قسٜاؾت ،ایٗ ضٚـ تٛؾظ آضتٛظ 1زض ؾبَ ٔ 1977غطح قس (ٞػثط ویب٘ی ٘ ٚمیجوی . 59 :1391 ،ثوٝ
عٛض نطیح تِٛیس ضا ثط حؿت ػٛأُ تِٛیس ٔٛخٛز قىُ ٔی زٞس .ث ٝثیبٖ زیٍط ،تِٛیس ضا ثو ٝػٛأوُ

1 . Artus
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ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی ؾطی ظٔب٘ی ثطای ؾبَٞبی  1350-1380ا٘دبْ ٌطفتٝاؾت.
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تِٛیس ؾطٔبی٘ ،ٝیطٚی وبض  ٚثبظزٞی وُ ػٛأُ تِٛیس ٘ؿوجت ٔوی زٞوس (ػعیوعی . 43 :1382 ،تِٛیوس
ثبِفؼُ اظ تِٛیس ٚالؼی (حمیمی قس ٜثب اؾتفبز ٜاظ قوبذم ثٟوبی ػٕوس ٜفطٚقوی وبالٞوب ،ؾوبَ پبیوٝ
 1376ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت .قىبف تِٛیس اظ اذتالف تِٛیس ثبِم ٚ ٜٛتِٛیس ثبِفؼُ زض نوٙبیغ حبنوُ
قس ٜاؾت.
زض التهبز ػٕستبً ؾ٘ ٝوٛع توبثغ تِٛیوس «ِی٘ٛتیو »« ،ووبة -زاٌوالؼ»  ٚتوب حوسٚزی «ٔ »CESوٛضز
اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت  ٚاظ ایٗ ٔیبٖ ،تبثغ تِٛیس وبة زاٌالؼ ثٚ ٝاؾغٚ ٝیػٌوی أىوبٖ خب٘كویٙی ثویٗ
ػٛأُ تِٛیس ٙٔ ٚبؾت ثٛزٖ فطْ تبثؼی آٖ ،ثیكتط ٔٛضز تٛخٚ ٝالغ قس ٜاؾت .ث ٝنٛضت وّوی توبثغ تِٛیوس
وبة زاٌالؼ زض قطایغی و ٝفمظ ز ٚػبُٔ تِٛیس ؾطٔبی ٚ ٝوبض ٔغطح ثبقس ث ٝلطاض ظیط اؾت:
(1
و ٝزض آٖ  βٚ αث ٝتطتیت وكف تِٛیسی ٟ٘بزٜٞبی ؾطٔبی ٚ ٝوبض اؾت؛ ٔی تٛا٘وس ثوعضيتوط،
ٔؿبٚی  ٚیب وٛچهتط اظ یه ثبقس (ثبلطوال٘تطی  ٚػوطة ٔوبظاضٕٞ . 57 :1374 ،چٙویٗ زض ثروف
ا٘ساظٌٜیطی تِٛیس ثبِم ٜٛث ٝعٛض تفهیّی ٔسَ اٍِ ٛثیبٖ قس ٜاؾت.

 .0پیشیىٍ تحقیق
 .2-0مطالعات خارجی
چٙب٘چ ٝزض ازأٔ ٝیثیٙیس اغّت ٔغبِؼبت نٛضت ٌطفت ٝزض ظٔی ٝٙتِٛیس ثوبِم ٚ ٜٛقوىبف تِٛیوس
زض ؾغح والٖ التهبز اؾت.
 ٚقىبف تِٛیس زض چیٗ ٔیپطزاظز .قىبف تِٛیس ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ چٙس ٔتغیوط( ٜثوٛضی ّ٘ -ؿوٖٛ
ٔجٙی ثط یه ٔسَ پٛیبی چٙس ٔتغیط ٜقبُٔ تؼبٔالت ٔتٕبیع ٔیبٖ تٛضْ ،پ٘ ٚ َٛوطخ تِٛیوس ٚالؼوی زض
چیٗ ترٕیٗ ظز ٜقس ٜاؾت .زض ایٗ ٔمبِ ٝاظ زازٜٞبی فهّی (ؾؤ ٝبٞو ٝا -1979 َٚؾؤ ٝبٞو ٝؾوْٛ
ٔ 2010طثٛط ث ٝزٚضاٖ پؽ اظ انالحبت زض التهبز چیٗ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبیح ٘كوبٖ ٔوی زٞوس
1 . Zhang and Murasawa
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غاٖ ٛٔ ٚضیؿبٚا 2011( 1زض ٔمبِ ٝذٛز ث ٝثطضؾی ضاثغ ٝتٛضْ ٔجتٙی ثط ٔٙحٙی فّیپؽ ٘ئٛویٙعی
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و ٝا٘ساظٌٜیطی قىبف تِٛیس ثب ایٗ ضٚـ زلیوكتوط ٘ؿوجت ثو ٝضٚـ ٞوبی ؾوٙتی اؾوت ٔ ٚوی تٛا٘وس
ٍ٘طـٞبی ٔفیسی ضا زض تحّیُ تٛضْ پٛیب  ٚؾیبؾتٞبی پِٛی زض چیٗ فطا ٓٞوٙس.
ثٛض٘ؽ ٕٞ ٚىبضاٖ 2014( 1زض ٔمبِ ٝذٛز ث ٝترٕیٗ تِٛیس ثبِم ٜٛاظ ضٚـ ثب٘ه خٟوب٘ی ٔجٙوی
ثط تبثغ تِٛیس زض  159وكٛض زض حبَ تٛؾؼ ٝپطزاذتٝا٘س٘ .تبیح تحمیوك ٘كوبٖ ٔوی زٞوس وو ٝزض اغّوت
وكٛضٞب قىبف تِٛیس زاضای اضتجبط ٔثجت ثب تٛضْ قتبثبٖ اؾت .قىبف تِٛیس زاضای اضتجبط ٔٙفی ثوب
تعاض حؿبة خبضی اؾت .ثطضؾی قىبف تِٛیس پؽ اظ ثحطاٖ التهبزی  ٚتحٛالت زض وكٛضٞبی ثوب
زضآٔس ٔتٛؾظ ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝایٗ ضٚـ ٔی تٛا٘س ٘مف ٕٟٔی زض خٟتزٞی ؾیبؾوت ٞوبی ووالٖ
التهبزی زاقت ٝثبقس.
ظی 2014( 2ٛٞ ٚ ٛث ٝز٘جبَ پیسا وطزٖ ضاٞىبضٞبیی ثطای ثٟجٛز قىبف تِٛیس ٔٙفی زض چیٗ ثوٝ
ثطضؾی ضاثغ ٝقىبف تِٛیوس  ٚتوٛضْ پطزاذتو ٝاؾوت .زض ایوٗ تحمیوك قوىبف تِٛیوس اظ ضٚـ فیّتوط
ٛٞزضیه -پطؾىبت ) ٚ (HPتٛضْ ثط اؾبؼ ضٚـ ٔٙحٙی فّیپؽ ٘ئٛویٙعی ثب ٔتغیطٞبی ٘وطخ ضقوس
پ٘ ،َٛطخ ضقس لیٕت ذب٘٘ ٚ ٝطخ ثٟوط ٜثؿوظ زاز ٜقوس ٜاؾوت .اظ زازٜٞوبی فهوّی (ؾؤ ٝبٞو ٝزْٚ
 -1998ؾٔ ٝب ٝٞؾ 2012 ْٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبیح ٘كبٖ ٔی زٞس یوه ضاٞىوبض خوبیٍعیٗ ثوطای
تٛل

وبٞف ٘طخ قىبف تِٛیس؛ افعایف ٘طخ ثٟط ٜزض حسٚز  3زضنس ٍٝ٘ ،زاقتٗ لیٕوت ذب٘و ٝزض

حسٚز یه زضنس  ٚتٙظیٓ ٘طخ ضقس پ َٛزض حسٚز 15زضنس اؾتٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح ٘كوبٖ ٔوی زٞوس
و ٝث ٝتٟٙبیی افعایف ػطض ٝپ ،َٛیب وبٞف ٘طخ ثٟط ٚ ٜیوب وٙتوطَ لیٕوت ذب٘و ٝثوطای خّوٌٛیطی اظ
ضوٛز التهبزی زقٛاض اؾت.
تهٕیٕبت ؾیبؾت ٞبی پِٛی قىبف تِٛیس اؾتٚ .ی اشػبٖ زاضز و ٝیوه اقوتجب ٜزض ا٘وساظٌٜیوطی
قىبف تِٛیس ٔٙدط ث ٝتهٕیٕبت ٘بزضؾت تٛؾظ ؾیبؾتٌصاضاٖ ٔی قٛز .زض ٕٞیٗ ضاؾتب ثٔ ٝغبِؼوٝ

1 . Burns et al
2 . Xu and Hu
3 . Couti˜no
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وٛتی 2015( 3ٛٙزض ٔمبِ ٝذٛز ث ٝایٗ ٔٛضٛع اقبضٔ ٜیوٙس و ٝزض ثؿیبضی اظ وكوٛضٞب ٔجٙوبی
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ٔٛضزی چٙس وكٛض پطزاذت ٝاؾت .اظ خّٕ ٝزض وكٛض ٔىعیوه ثو ٝثوطآٚضز قوىبف تِٛیوس اظ ضٚـ
فیّتط ٛٞزضیه -پطؾوىبت) (HPپطزاذتو ٝاؾوت  ٚقوىبف ٔٙفوی ؾوبَ  2013ضا قٙبؾوبیی ووطز،ٜ
زضحبِی وٚ ٝالؼیبت ٔٙؼىؽ زض حؿبةٞبی ّٔی ٔىعیه ذالف ایٗ ٔغّت ضا ٘كبٖ ٔی زٞس .ایوٗ
پػٞٚكٍط پیكٟٙبز ٔیوٙوس وو ٝؾیبؾوتٌوصاضاٖ پوِٛی ثٟتوط اؾوت ثوطای ضؾویسٖ ثو ٝتهوٕیٕبت ثوب
وبُٔتطیٗ  ٚزلیكتطیٗ اعالػبت اظ ضٚـٞب  ٚضٚیىطزٞبی ٔتفبٚتی اؾتفبز ٜوٙٙس.
 .1-0مطالعات داخلی
ػعیعی ( 1382زض ٔمبِ ٝذٛز ث ٝثطضؾی ضٚـٞبی ٔرتّ

ثطآٚضز تِٛیس ثبِم ٜٛزض ؾغح والٖ

وكٛض پطزاذت ٚ ٝؾپؽ تِٛیس ثبِم ٜٛایطاٖ ضا ثطای زٚض ٜظٔب٘ی ( 1340-1377ث ٝچٟوبض ضٚـ ض٘ٚوس
ظٔوب٘ی ،فیّتوط ٛٞزضیووه -پطؾوىبت ،حبِوت فضووب  ٚثوطزاض ذٛزضٌطؾوی٘ٛی ثووطآٚضز قوسٔ ٚ ٜووٛضز
ٓٞؾٙدی لطاض ٌطفت ٝاؾتٔ .مبیؿ٘ ٝتبیح ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثطآٚضزٞب تمطیجبً ث٘ ٓٞ ٝعزیه اؾت  ٚثوٝ
تطتیووت ضٚـٞووبی ثووطزاض ذٛزضٌطؾووی٘ٛی  ٚحبِووت فضووب ٘تووبیح ثٟتووطی ٘ؿووجت ثوو ٝز ٚضٚـ زیٍووط
اضائٔٝیٕ٘بیس.
ظضاء ٘ػاز  ٚلٙبزی ( 1384زض ٔمبِٝای الساْ ث ٝاضائٔ ٝسِی ثطای ترٕیٗ ٔ ٚحبؾج ٝتبثغ ثٟطٜٚضی
٘یطٚی وبض عی زٚض ٜظٔب٘ی ( 1350-1380زض ثرف نٙبیغ اؾتبٖ ذٛظؾتبٖ ٕ٘ٛزٜا٘س .آٖٞب اظ یه
تبثغ وبة-زاٌالؼ تؼٕیٓ یبفت ٝثب ٔتغیطٞبی ٘یطٚی وبضٛٔ ،خٛزی ؾطٔبی ،ٝقىبف ثیٗ تِٛیس ثوبِمٜٛ
 ٚثبِفؼُ ٞ ٚعیٞٝٙبی تحمیك  ٚتٛؾؼ R&D( ٝاؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘ ٚ ٜتیدٌ ٝطفتٝا٘س و ٝثٟطٜٚضی ٘یطٚی
ضاثغٔ ٝؼىٛؼ زاضز .زض ایٗ ٔغبِؼ ٝثطای ثطآٚضز تِٛیوس ثوبِم ٜٛزض ؾوغح اؾوتبٖ ذٛظؾوتبٖ اظ ضٚـ
ایٙتطیّیٍیتٛض اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
وب٘ٚس  ٚثبلطی ( 1386ث ٝثطضؾی ٔیعاٖ تِٛیس ثبِم ٚ ٜٛقىبف تِٛیس ٘بذبِم زاذّی ایطاٖ ثطای
ؾبَ ٞبی ( 1338-1383اظ ضٚـ ا َٚفضوب-حبِوت  ٚضٞیبفوت پبالیو ٝووبِٕٗ  ٚضٚـ ز ْٚاظ ٔوسَ
ٞسضیه-پطؾىبت پطزاذت ٝاؾت٘ .تبیح حبنُ ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝضٚـ ا َٚثب ٚالؼیبت التهبز ایطاٖ
ٓٞذٛا٘ی ثیكتطی زاضز  ٚقىبفٞبی ٔحبؾج ٝزض ایٗ ضٚـ اظ ٘ٛؾوب٘بت وٕتوطی ثطذوٛضزاض اؾوت.
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وبض ثب ٔٛخٛزی ؾطٔبیٞ ٚ ٝعی ٝٙتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝضاثغٔ ٝؿتمیٓ  ٚثوب قوىبف تِٛیوس ثوبِم ٚ ٜٛثبِفؼوُ
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ٕٞچٙیٗ ٞط ز ٚضٚـ ٘كبٖ ٔی زٞس وٛ٘ ٝؾب٘بت زض ؾبَ ٞبی اذیط ووبٞف یبفتو ،ٝایوٗ أوط ٔؼیوبضی
ثطافعایف ثجبت التهبزی ایطاٖ اؾت.
ؾّغب٘ی  ٚثٟبءاِسیٙی ( 1391ث ٝثطآٚضز ثٟطٜٚضی ٘یطٚی ووبض زض ؾوغح نوٙبیغ ثوعضي اؾوتبٖ
فبضؼ عی زٚض ٜظٔب٘ی ( 1364-1389پطزاذت ٝاؾت .ثوطای ایوٗ ٔٙظوٛض ٔوسَ ٔوٛضز ثطضؾوی تٛاثوغ
نطیح  ٚ C. E. Sوبح-زاٌالؼ ضا زض ثطٌطفت ٚ ٝاظ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔٛخٛزی ؾوطٔبی ،ٝقوىبف
تِٛیس ٞ ٚعیٞٝٙبی تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .تِٛیس ثوبِم ٜٛاظ ضٚـ ایٙتطیّیٍیتوٛض ثو ٝزؾوت
آٔس ٜاؾت٘ .تبیح تحمیك ٘كوبٖ ٔوی زٞوس وؤ ٝیوعاٖ ثٟوطٜٚضی ٘یوطٚی ووبض ثوب ٔٛخوٛزی ؾوطٔبیٚ ٝ
ٞعیٞٝٙبی تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝضاثغٔ ٝثجت  ٚثب قىبف تِٛیس ضاثغٙٔ ٝفی زاضز .ثٟطٜٚضی زض اؾتبٖ فبضؼ
ٕٛٞاض ٜض٘ٚسی ٘عِٚی زاقت ٚ ٝضلٓ ثٟطٜٚضی زض ؾبَ ٘ 1389ؿجت ث ٝؾبَ  66 ،1364زضنس وبٞف
یبفت ٝاؾت.
خؼفطی نٕیٕی ٕٞ ٚىبضاٖ ( 1391ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه حسالُ ٔطثؼبت تغجیمی ( ALSعی
زٚض ٜظٔووب٘ی ( 1338-1388قووىبف ؾووبال٘ٝی تِٛیووس ٘بذووبِم زاذّووی ٚالؼووی ایووطاٖ ضا ثووطآٚضز
وطزٜاؾت٘ .تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜضا ثب ٔمساض قوىبف تِٛیوس ٔحبؾوج ٝقوس ٜاظ عطیوك ضٚـ ٞوبی فیّتوط
ٞسضیه پطؾىبت ( ٚ HPحسالُ ٔطثؼبت تغجیمی (ٔ OLSمبیؿ ٝقوس ٜاؾوت وو٘ ٝكوبٖ اظ زلوت
ثیكتط ضٚـ حسالُ ٔطثؼبت تغجیمی زاضز.
ٞػثطویب٘ی ٘ ٚمیجی ( 1391زض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝثطضؾی اضظـ افعٚز ٜثبِم ٜٛظیطثرفٞبی التهبزی
نٙؼت ٔ ٚؼسٖ ،ؾبذتٕبٖ٘ ،فوت ٌ ٚوبظ ،وكوبٚضظی ،ذوسٔبت ،آة ،ثوطق ٌٚوبظ ثوطای ؾوبَ ٞوبی
ٔحٙتفط ٔ ٚیىبئیّی ( 1392زض ٔمبِ ٝذٛز ث ٝثطضؾی اضتجبط ٔتمبثُ ٘طخ تٛضْ  ٚقىبف تِٛیوس
زض التهوووبز ایوووطاٖ عوووی زٚض 1350-1390( ٜثوووب اؾوووتفبز ٜاظ ٔوووسَ ذٛزضٌطؾوووی ٖٛثوووطزاضی
پطزاذتٝقسٜاؾت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ػىؽ اِؼٕوُ آ٘وی ضاثغو ٝقوىبف تِٛیوس ٘بذوبِم زاذّوی اثتوسا
ض٘ٚسی وبٞكی  ٚزض ثّٙسٔست ض٘ٚسی افعایكی زاقت ٝاؾت ،أب ثب تٛخ ٝث ٝتدعیٚ ٝاضیب٘ؽ ایٗ ض٘ٚس
زض ع َٛظٔبٖ افعایكی ثٛز ٜاؾت٘ .تبیح ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝتٟٙب ؾیبؾت ٞبی پِٛی لبزض ث ٝوٙتطَ ٘وطخ
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( 1339-1389اظ ٔسَ فضب-حبِت ،ضٚـ فیّتط وبِٕٗ ترٕیٗ ظز ٜقس ٜاؾت.
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تٛضْ ٘یؿتٙس ،ثّى ٝتِٛیس ٔی ثبیؿوت زض ثروف ٚالؼوی التهوبز ٔوس٘ظط لوطاض ٌیوطز .زض ایوٗ تحمیوك،
ٔتغیطٞبی قىبف تِٛیس ٘بذبِم ّٔی اظ ضٚـ ٞیسضیه-پطٚؾىبت ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت.
نبزلی ٕٞ ٚىبضاٖ ( 1393ث ٝثطضؾی ٘مف قىبف تِٛیس ثط تغییطات حؿوبة خوبضی غیط٘فتوی
ایطاٖ زض وٛتبٔ ٜست  ٚثّٙسٔست عی ؾبَ ٞبی ( 1360-1390پطزاذت ٝقوس ٜاؾوت .توأثیط ٘ٛؾوب٘بت
٘طخ اضظ  ٚلیٕت ٘فت ٘یع ثط حؿبة خبضی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتو ٝاؾوت٘ .توبیح حبنوُ اظ ضٚـ
ذٛز تٛضیح ثب ٚلفٞٝبی ٌؿتطز( ARDL ٜآظٍٕٔٞ ٖٛطایی ثب٘س ٘كبٖ ٔی زٞس و ،ٝقىبف تِٛیوس
زض وٛتبٔ ٜست  ٚثّٙسٔست ضاثغٙٔ ٝفی  ٚغیطٔؼٙبزاضی ثب تطاظ حؿبة خبضی زاضزٕٞ .چٙیٗ ٘وطخ اضظ
زض ٞط ز ٚزٚضٔ ٜثجت ٔ ٚؼٙبزاض اؾت .لیٕت ٘فت زض وٛتبٔ ٜست ضاثغٙٔ ٝفیٔ ،ؼٙبزاض  ٚزض ثّٙسٔست
ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاض ثب تطاظ حؿبة خبضی زاضز.
جذٍل  .1هطالعات خارجی صَرت گزفتِ ٍ ًتایج آًْا

صاى ٍ هَریغاٍا
()2011

ؽکاف تَلیذ با رٍػ چٌذ هتغیزُ (بَریچً -لغَى) بزای تحلیل تَرم پَیا در کؾَر چیي
ًغبت بِ رٍػّای دیگز دقیقتز اعت.

بَرًظ ٍ ّوکاراى
()2014

تخویي تَلیذ بالقَُ اس رٍػ باًک جْاًی هبٌی بز تابع تَلیذ در  159کؾَر در حال
تَععِ ًؾاىدٌّذُ ارتباط هثبت ؽکاف تَلیذ با تَرم ؽتاباى اعت .ؽکاف تَلیذ دارای
ارتباط هٌفی با تشار حغاب جاری اعت.

سیَ ٍ َّ
()2014

در ایي تحقیق ؽکاف تَلیذ اس رٍػ فیلتز َّدریک -پزعکات بزآٍرد ؽذُ اعت .بزای
بْبَد ؽکاف تَلیذ هٌفی در چیي افشایؼ ًزخ بْزُ در حذٍد  3درصذً ،گِ داؽتي قیوت
خاًِ در حذٍد  1درصذ ٍ تٌظین ًزخ رؽذ پَل در حذٍد  15درصذ اعت.

کَتیٌَ
()2015

هبٌای تصویوات عیاعتگذاراى پَلی ؽکاف تَلیذ اعت ٍ چَى رٍػّای هتفاٍت ًتایج
هتفاٍت دربز دارد .بزای رعیذى بِ تصویوات کاهل ٍ دقیق اس رٍػّا ٍ رٍیکزدّای
هتفاٍتی اعتفادُ ؽَد.

ٔأذص٘ :تبیح تحمیك
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مطالعات خارجی

نتایج مطالعات خارجی
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جذٍل  .2هطالعات داخلی صَرت گزفتِ ٍ ًتایج آًْا
مطالعات داخلی

نتایج مطالعات داخلی

عشیشی
()1382

تَلیذ بالقَُ ایزاى را بِ چْار رٍػ بزآٍرد کزدُ ،رٍػّای بزدار خَد رگزعیًَی ٍ حالت
فضا ًتایج بْتزی بِدعت آٍردُ اعت.

سراء ًضاد ٍ قٌادی
()1384

تابع بْزٍُری ًیزٍی کار صٌایع اعتاى خَسعتاى را تخویي سدُ اعت ٍ .بزای تَلیذبالقَُ اس
رٍػ ایٌتزیلیگیتَر اعتفادُ کزدُ اعتً .تایج ًؾاى هیدّذ رابطِ بْزٍُری ًیزٍیکار ٍ
ؽکاف تَلیذ هٌفی اعت.

کاًٍذ ٍ باقزی
()1386

هیشاى تَلیذ بالقَُ ٍ ؽکاف تَلیذ ًاخالص داخلی ایزاى را اس  3رٍػ هحاعبِ کزدُ اعت .بِ
ایي ًتیجِ رعیذُ اعت کِ رٍػ فضا-حالت با ٍاقعیات اقتصاد ایزاى ّنخَاًی بیؾتزی
دارد.

علطاًی ٍ
بْاءالذیٌی
()1391

بِ بزآٍرد بْزٍُری ًیزٍیکار در عطح صٌایع بشرگ اعتاى فارط پزداختِ اعتً .تایج
حاکی اس رابطِ هٌفی بیي بْزٍُری ًیزٍیکار ٍ ؽکاف تَلیذ اعت.

جعفزی صویوی
ٍ ّوکاراى
()1391

ؽکاف عاالًِی تَلیذ ًاخالص داخلی ٍاقعی ایزاى با اعتفادُ اس تکٌیک حذاقل هزبعات
تطبیقی بزآٍرد کزدُ اعت کِ ًؾاى اس دقت بیؾتز رٍػ حذاقل هزبعات تطبیقی دارد.

ّضبزکیاًی ٍ
ًقیبی ()1391

ارسػ افشٍدُ بالقَُ سیزبخؼّای اقتصادی اس رٍػ فیلتز کالوي تخویي سدُ ؽذُ اعت.

صادقی ٍ
ّوکاراى ()1393

بِ بزرعی ًقؼ ؽکاف تَلیذ بز تغییزات حغاب جاری غیزًفتی ایزاى در کَتاُهذت ٍ
بلٌذهذت پزداختِ ؽذُ اعتً .تایج ًؾاى هیدّذ کِ ،ؽکاف تَلیذ در کَتاُهذت ٍ
بلٌذهذت رابطِ هٌفی ٍ غیزهعٌاداری با تزاس حغاب جاری دارد.

ٔأذص٘ :تبیح تحمیك
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هحٌتفز ٍ
هیکائیلی
()1392

ؽکاف تَلیذ ًاخالص هلی اس رٍػ ّیذریک-پزٍعکات بِ دعت آهذُ اعتً .تایج ًؾاى
هیدّذ کِ رابطِ ؽکاف تَلیذ ًاخالص داخلی ابتذا رًٍذی کاّؾی ٍ در بلٌذهذت رًٍذی
افشایؾی داؽتِ اعت ،اها با تَجِ بِ تجشیِ ٍاریاًظ ایي رًٍذ در طَل سهاى افشایؾی بَدُ اعت.
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 .4ريش تحقیق
 .2-4ريش تخمیه پاول دیتا

ٔسَ پبُ٘ زیتب ضٚقی ثطای تّفیك زازٜٞبی ٔمغؼی  ٚؾطی ظٔب٘ی اؾتٔ .ؼٕٛالً ضٚـ ٞبی ؾٙتی
التهبزؾٙدی ،ؾطی ظٔب٘ی  ٚزازٜٞبی ٔمغؼی٘ ،بٍٕٙٞیٞبی ٔطثٛط ثٔ ٝمبعغ ضا زض ٘ظط ٕ٘وی ٌیط٘وس
٘ ٚتبیح ترٕیٗ زاضای ضیؿه تٛضـ ٞؿتٙس .أب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی پبُ٘ ،تٛضـ ثوطآٚضز ضا اظ ثویٗ
ٔیثطز یب وٓ ٔیوٙس ،زض حمیمت اثطات فطزی ٘ب ٍٕٗٞثٍٙبٜٞب ضا ث ٝحؿبة ٔیآٚضز .اظ عطفی ثوبال
ثٛزٖ حدٓ ٔكوبٞسات ثبػوث ٔوی قوٛز ٔؿوئّٞ ٝوٓذغوی زض التهبزؾوٙدی توب حوسٚزی ضفوغ قوٛز
(ٟٔطٌبٖ؛ ؾّغب٘ی نحت. 7 :1393 ،
ثطآٚضز ضٚاثغوی وو ٝزض آٖ اظ زازٜٞوبی تطویجوی اؾوتفبزٔ ٜویقوٛز ،غبِجوبً ثوب پیچیوسٌیٞوبیی
ٔٛاخٝاؾت .زض حبِت وّی ٔسَ ظیط ٘كبٖزٙٞس ٜیه ٔسَ ثب زازٜٞبی تطویجی اؾت:
(2

Yit   xit  azi   it

ٔ Xitتغیط تٛضیحی اؾت و ٓٞ ٝزض ع َٛظٔبٖ  ٓٞ ٚثیٗ ٌطٜٞٚب تغییط ٔویوٙوس Zi .ذهٛنویبت
ٚیػٞ ٜط فطز یب ٌط ٜٚضا ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ٚالغ ٘بٍٕٙٞیٞبی ثیٗ ٌطٞٚی ضا ٔٙؼىؽ ٔیوٙوسٔ ،ب٘ٙوس
تفبٚت یه فطز ثب فطز زیٍط ،یب تفبٚت ثٍٙبٜٞب  Zi ٚقبُٔ یه خّٕ ٝثبثت ٔ ٚدٕٛػٝای اظ ٔتغیطٞوبی
ذبل ٞط فطز یب ٌط ٜٚاؾت ؤٕ ٝىٗ اؾت لبثُ ٔكبٞس ،ٜیب غیطلبثُ ٔكبٞس ٜثبقس .فطو ثط ایٗ اؾت
و ٝتٕبْ ایٗ ٘بٍٕٙٞیٞب زض ع َٛظٔبٖ ث ٝلٛت ذٛز ثبلی اؾت  ٚثبثت ٔیٔب٘س (ؾٛضی. 461 :1391 ،
اؾت .ث ٝعٛض وّی یه فطآیٙس تهبزفی ٍٙٞبٔی ٔب٘ب ٘بٔیسٔ ٜیقٛز ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٚ ٚاضیب٘ؽ آٖ عوی ظٔوبٖ
ثبثت ثبقس ٔ ٚمساض وٚٛاضیب٘ؽ ثیٗ ز ٚزٚض ٜظٔب٘ی ،تٟٙب ث ٝفبنّ ٝیب ٚلف ٝثیٗ ایٗ ز ٚزٚض ٜثؿتٍی زاقتٚ ٝ
اضتجبعی ث ٝظٔبٖ ٚالؼی ٔحبؾج ٝوٚٛاضیب٘ؽ ٘ساقت ٝثبقس (ٌدطاتی. 470 :1389 ،
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ٌبْ ا َٚزض ثطآٚضز ٔسَ ٞبی پبُ٘ زیتب ،حه َٛاعٕیٙبٖ اظ ٔب٘بیی ٔتغیطٞبی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ترٕویٗ
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آظٖٔٞٛبی ضیكٚ ٝاحس زض زازٜٞبی تطویجی ثٚٝؾیّ ٝوٛا 1994( 1ٜپبیٝضیعی قس  ٚایٗ ٔغبِؼوبت
ثٚ ٝؾیِّٛ ٝیٗ ِ ٚیِٗٛ 1994( 2یِٗ ،یٗ  ٚچ ، 2002( 3ٛثطی ٚ ً٘ٛٙایٓ ،پؿطاٖ  ٚقیٗ ( 1997وبٔوُ
قس ٜاؾت .زض ایٗ تحمیك ثطای ثطضؾی ایؿتبیی ٔتغیطٞب اظ آظٔو ٖٛایوٓ ،پؿوطاٖ  ٚقویٗ ( IPSاؾوتفبزٜ
قسٜاؾت .ایٗ آظٔ ٖٛثطاؾبؼ ٔیبٍ٘یٗ آظٔ ٖٛزیىیفِٛط تؼٕیٓ یبفتو ٝثویٗ ٕ٘٘ٛوٞٝوبی ٔمغؼوی قوىُ
ٌطفت ٝاؾت( .ظضاء ٘ػاز  ٚا٘ٛاضی384 ،
زض ٌبْ ثؼسی ٔؿئّ٘ ٝبٍٕٙٞی ٚاحسٞب ثطضؾی ٔی قٛز  ٚزض ٟ٘بیوت ثوب اؾوتفبز ٜاظ آظٔوٖٞٛوبی
تكریهی اظ ثیٗ ؾٔ ٝسَ تّفیمی ،4اثطات ثبثت 5یب اثطات تهبزفی ،6ثٟتطیٗ ضٚـ ثطای ترٕیٗ ٔسَ
ا٘تربة ٔی قٛز .ضایحتطیٗ آظٖٔٞٛب ػجبضتٙس اظ :آظِٔ F ٖٛیٕط 7ثطای ثطضؾوی اضخحیوت اؾوتفبز ٜاظ
ٔسَ اثطات ثبثت زض ٔمبثُ ٔسَ تّفیمی  ٚآظٔٞ ٖٛبؾوٕٗ 8ثوطای ثطضؾوی أىوبٖ اؾوتفبز ٜاظ اثوطات
ثبثت زض ٔمبثُ اثطات تهبزفی .فطضیبت آظِٔ F ٖٛیٕط ثسیٗ تطتیت اؾت:
H 0 : 1  2  ...   N  0

(3
حسالُ یىی اظ

ٞب ثطاثط نفط اؾت:
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1. Quah
2. Levin & Lin
3. Levin, Lin & Chu
4. Pooled
5. Fixed
6. Random
7. F Limer
8 . Hausman Test
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آٔبض ٜآظٔ ٖٛفٛق ثسیٗ نٛضت ذٛاٞس ثٛز:
⁄

(4

⁄

و ٝزض آٖ

ٔدٕغ ٔدصٚضات ذغبی ٔسَ ٔمیوس یوب ٕٞوبٖ ٔوسَ تّفیموی اؾوت ٚ

ٔدٕٛع ٔدصٚضات ذغبی ٔسَ ٘بٔمیس اؾت .اٌط ٔ Fحبؾج ٝاظ  Fخس َٚثوب زضخو ٝآظازی (ٚ N-1
( NT-N-Kثعضٌتط ثبقس فطضی ٝنفط ضز ٔیقٛز  ٚثسیٗ تطتیت ٔسَ ثو ٝضٚـ پب٘وُ زیتوب (اثوطات
ثبثت یب تهبزفی ثطآٚضز ٔی قٛز؛ زض غیط ایٗ نوٛضتٔ ،وسَ تّفیموی ثو ٝضٚـ  OLSترٕویٗ ظزٜ
ٔی قٛز (ثبِتبخی .1 2005 ،پؽ اظ تأییس ٘بٍٕٙٞی ،خٟوت ا٘تروبة ثویٗ ٔوسَ ٞوبی اثوطات ثبثوت یوب
تهبزفی اظ آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ اؾتفبزٔ ٜیقٛز .ایٗ آظٔ ٖٛث ٝنٛضت ظیط اؾت:
(5
زض ضاثغ ٝفٛق  rتؼساز پبضأتطٞب W ،زاضای تٛظیغ
ٔبتطیؽ وٛاضیب٘ؽ ثطای ضطایت ٔسَ اثطات ثبثت (
ٔسَ اثطات تهبزفی (

اؾت .اٌط

ٚ

ثب زضخو ٝآظازی  rاؾوت وو ٝزض آٖ
ٚ

ٕٞجؿت ٝثبقٙس،

ٔبتطیؽ وٛاضیوب٘ؽ ثوطای ضوطایت
ٚ

ٔی تٛا٘ٙس ثٝعٛض ٔؼٙبزاضی

ٔتفبٚت ثبقٙس ،ایٗ ا٘تظبض ٚخٛز زاضز تب ایٗ أط زض آظٔٙٔ ٖٛؼىؽ قٛز .زض آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ فطضویٝ
نفط ضٚـ اثطات ثبثت لبثُ پصیطـ اؾت (قیبئ.2 2003 ،ٛ
 .1-4دادٌَای آماری
تؼطی

نٙبیغ وٛچوه ٔ ٚتٛؾوظ زض ٔیوبٖ وكوٛضٞب ٙٔ ٚوبعك ٔرتّو

خٟوبٖ ٔتفوبٚت اؾوت .زض

ثطذی اظ ٔؼیبضٞبیی ؤ ٝؼٕٛالً زض تؼطیو

نوٙبیغ وٛچوه ٔ ٚتٛؾوظ ثو ٝووبض ٔویض٘ٚوس ،قوبُٔ تؼوساز

وبضوٙبٖٔ ،یعاٖ ؾطٔبی ،ٝحدٓ زاضایی ،وُ حدٓ فطٚـ  ٚظطفیت تِٛیس ٔویثبقوس ،أوب ضایوحتوطیٗ ٔؼیوبض
ثطای تؼطی

نٙبیغ وٛچه ٔ ٚتٛؾظٔ ،ؼیبض تؼساز وبضوٙبٖ اؾت (وطیٕی ،ثبلت. 46 :1388 ،
1. Baltagi
2. Hsiao
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حمیمت ،قطایظ التهبزی  ٚنٙؼتی حبوٓ ثط ٞوط وكوٛضٔ ،ؼوطف نوٙبیغ وٛچوه ٔ ٚتٛؾوظ آٖ اؾوت.
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خبٔؼ ٝآٔبضی ٔٛضز ثطضؾی ،نٙبیغ ثعضي (وبضٌوبٜٞوبی نوٙؼتی زاضای٘ 50فوط ٘یوطٚی ووبض ٚ
ثیكتط عی ؾبَٞبی ( 1373-1392اؾت و ٝزازٜٞبی آٖ اظ عطیك پبیٍبٜٞوبی آٔوبضی ٔطووع آٔوبض
ایطاٖ أذص قس ٜاؾت .زض ایٗ پػٞٚف ،اظ عجموٝثٙوسی ثب٘وه ٔطووعی خٕٟوٛضی اؾوالٔی ایوطاٖ زض
ذهووٛل نووٙبیغ (ٌووطٜٞٚووبی ٘ووٌٝب٘وو ٝنووٙؼتی ٔغووبثك ثووب عجمووٝثٙووسی (I. S. I. C,Rev. 2

اؾتفبزٜوطزٜایٓ .ثطاؾبؼ ایوٗ عجموٝثٙوسی ،نوٙبیغ زض وبضٌوبٜٞوبی نوٙؼتی ثو 9 ٝنوٙؼت ٔرتّو
تمؿیٓٔیق٘ٛس و ٝػجبضتٙس اظ:
 .1نٙبیغ ٔٛاز غصایی ،آقبٔیس٘ی  ٚزذب٘یبت.
 .2نٙبیغ ٘ؿبخی ،پٛقبن  ٚچطْ.
 .3نٙبیغ چٛة ٔ ٚحهٛالت چٛثی.
 .4نٙبیغ وبغصٔ ،مٛا ،چبح  ٚا٘تكبض.
 .5نٙبیغ قیٕیبیی٘ ،فت ،ظغبَ ؾ ،ًٙالؾتیه  ٚپالؾتیه.
 .6نٙبیغ وب٘ی غیطفّعی ث ٝخع ٘فت  ٚظغبَ ؾ.ًٙ
 .7نٙبیغ تِٛیس فّعات اؾبؾی.
 .8نٙبیغ ٔبقیٗآالت ،تدٟیعات ،اثعاض ٔ ٚحهٛالت فّعی ...ٚ
 .9نٙبیغ ٔتفطل.ٝ
ثٙبثطایٗ ،زض ایٗ پػٞٚف ٔٙظٛض اظ وُ نٙؼتٔ ،دٕٛع نٙبیغ یبزقس ٜاؾت .ایٗ ثرفٞوب ،ثوٝ
ػٛٙاٖ ٔ 9مغغ عی ؾبَ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی زض ٔسَ اؾوت .تدعیو ٚ ٝتحّیوُ اعالػوبت ثوب اؾوتفبز ٜاظ

 .0-4تصریح ي تخمیه مذل تًلیذ بالقًٌ

زض ترٕیٗ ٔسَ تِٛیس ثبِمٔ ٜٛتغیطٞبی ؾطٔبی ٝفیعیىی ،ؾوطٔبی ٝا٘ؿوب٘ی خوع ٔتغیطٞوبی ٔؿوتمُ
ٞؿتٙس ،و ٝثٙب ثط ضطٚضت زض ایٗ لؿٕت تٛضیحبتی زض ٔٛضز ایٗ ٔتغیطٞب آٚضز ٜقس ٜاؾت ،ؾوپؽ
زض ازأ ٝتِٛیس ثبِم ٜٛثطآٚضز ٔیقٛز.
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 .2-0-4مًجًدی سرمایٍ فیسیکی

ؾووطٔبی ٝثٟتووط  ٚثیكووتط ،ثىووبضٌطفتٗ ٔغّووٛةتووط وووبضٌطاٖ آظٔووٛز ٜضا أىووبٖپووصیط ٔوویؾووبظز.
زضػیٗحبَ ،ؾطٔبی ٝثیكتط ،ؾٛز ثطزٖ اظ تىِٛٛٙغی پیكطفت ٝضا ٔیؿوط ٔویوٙوس  ٚتىِٛٙوٛغی تىبٔوُ
یبفت ٝثٛ٘ ٝثٝی ذٛز ثٝوبض ٌطفتٗ ؾطٔبی ٝضا ث٘ ٝح ٛوبضآٔستط ٕٔىٗ ٔیٕ٘بیوس (اثغحوی  ٚووبظٕی،
. 124 :1379
ثب تٛخ ٝث ٝفمساٖ آٔبض ٔٛخٛزی ؾطٔبی ٝثطای نٙبیغ ایطاٖ ،ثبیس ٔمساض آٖ ضا ثوطآٚضز ٕ٘وٛز .ثوطای
ا٘ساظٌٜیطی ٔٛخٛزی ؾطٔبی ،ٝاٚالً ث ٝزِیُ ػسْ تدب٘ؽ وبالٞوبی ؾوطٔبیٝای ثو ٝووبض ٌطفتو ٝقوس ٜزض
نٙبیغ وكٛض و ٝزض ٔحبؾج ٚ ٝاضظیبثی ٔٛخٛزی ؾطٔبی ٝاظ اثتسا ٔكىُ ایدبز ٔیٕ٘بیوس ،ثب٘یوبً ثو ٝزِیوُ
آ٘ى ٝزض آٔبضٞبی نٙؼتی ٔؼٕٛالً ثب آٔبضٞبی زٚض ٜؾطٔبیٌٝصاضی زض وكوٛض ٔٛاخوٞ ٝؿوتیٓ  ٚثبِثوبً ثوٝ
زِیُ ػسْ ٚخٛز ترٕیٗ ٔٛخٛزی ؾطٔبی ٝاِٚی ٝث ٝتفىیوه ظیوط ثروفٞوبی نوٙؼتی ،اظ ضٚـ ٕ٘وبیی
خٟت ثطآٚضز ٔٛخٛزی ؾطٔبی ٝاؾتفبزٌ ٜطزیس .زض ضٚـ ٕ٘بیی ثطای ٞطیه اظ وسٞبی ٌ٘ ٝب٘ ٝنٙؼتی
اثتسا ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی آٔبضی ؾطٔبیٌٝصاضی زض ؾبَٞبی ٔرتّ

ضاثغ ٝظیط ثطآٚضز ٔیقٛز:

(6
ؾپؽ ثب أذص آ٘تی ٍِبضیتٓ اظ ػطو اظ ٔجسأ ثطآٚضز قس ،ٜؾطٔبیٌٝصاضی زض ؾبَ پبیٝ

ثٝ

زؾت ٔیآیس ٔمساض ٔٛخٛزی ؾطٔبی ٝزض ؾبَ پبی ٝاظ تمؿیٓ ؾطٔبیٌٝوصاضی زض ؾوبَ پبیو ٝثوط ٔیوعاٖ
ضقس ؾطٔبیٌٝصاضی (ضطیت ٔتغیط ظٔبٖ زض ضاثغ ٝفٛق ث ٝزؾت ٔیآیس:
(7
∑

(8
اضظـ ذبِم ٔٛخوٛزی ؾوطٔبی ٝزض ظٔوبٖ

 ،اضظـ ٔٛخوٛزی ؾوطٔبی ٝزض اثتوسای

زٚض ،ٜاضظـ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٘بذبِم زض زٚضٚ ٜ

ٔیعاٖ اؾتٟالن ؾطٔبیٞٝبی ثبثت اؾت .ثوب

تٛخ ٝث ٝایٗ ضٚـ ٔٛخٛزی ؾطٔبی ٝفیعیىی ضا ثطای  9وس نٙؼتی عی زٚض ٜظٔوب٘ی (1373-1392
ثطای نٙبیغ ثعضي ٔحبؾجٔ ٝیوٙیٓ .ضٕٙبً ثطای ٔحبؾجٛٔ ٝخٛزی اضظـ ؾطٔبی ٝفٛق٘ ،یبظ ثو٘ ٝوطخ
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ثطای ثٝزؾت آٚضزٖ ٔٛخٛزی ؾطٔبی ٝزض ؾبَٞبی ثؼس ،اظ ضاثغ ٝظیط اؾتفبزٔ ٜیقٛز.
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اؾتٟالن ؾطٔبیٞٝبی ثبثت ثٛز و ٝایٗ ٘طخ ث ٝتفىیه ٌطٜٞٚبی نٙبیغ ثب تٛخو ٝثو ٝآٖ چؤ ٝوٛضز
٘ظط وبضقٙبؾبٖ ٚظاضت نٙبیغ  ٚؾبظٔبٖ ٔسیطیت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی وكوٛض ثوٛز ٜاؾوتٔ ،وٛضز اؾوتفبزٜ
لطاض ٌطفت ٝاؾت (ٔٛالیی. 12 :1384 ،
 .1-0-4اوذازٌگیری تًلیذ بالقًٌ

ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝآٔبض  ٚاعالػبت ٔطثٛط ث ٝتِٛیس ثبِم ،ٜٛزض التهبز  ٚنٙؼت تِٛیس ٕ٘ویقوٛز،
ایٗ زازٜٞب ثبیس ثطآٚضز قٛز تب قىبف تِٛیس ٔحبؾجٌ ٝطزز .ثطای ٔحبؾوج ٝتِٛیوس ثوبِم ٜٛضٚـ ٞوبی
ٔرتّفی ٚخٛز زاضز .اظ خّٕ ٝایٗ ضٚـٞب ٔیتٛاٖ ث ٝضٚـ تبثغ تِٛیوس ،ضٚـ ض٘ٚوس اظ ثویٗ اٚجٞوب،
ضٚـ ٘ؿجت تِٛیس ث ٝؾطٔبی ،ٝضٚـ لب٘ ٖٛاٚوبٖ ،ضٚـ ض٘ٚس ٚالؼی (لط ٜثبغیبٖٚ 102-98 :1380 ،
ضٚـ ایٙتطیّیٍیتٛض (ثبلط وال٘تطی  ٚػطة ٔبظاض 65-55 :1374 ،اقبضٕٛ٘ ٜز .زض ایٗ پػٞٚف ،ثطای
ثطآٚضز تِٛیس ثبِم ٜٛاظ ضٚـ ایٙتطیّیٍیتٛض و ٝثط ٔجٙبی تبثغ تِٛیس وبة-زاٌالؼ اؾت ،ث ٝنوٛضت
ظیط اؾتفبزٔ ٜیقٛز:
(9
پؽ اظ ِحبػ وطزٖ ؾبیط ٔتغیطٞبی تأثیطٌصاض اظ خّٕٔ ٝیعاٖ ثیىبضی  ٚاؾتفبز ٜاظ توبثغ ٕ٘وبیی،
قىُ ٔؼبزِ ٝتِٛیس ثبِم ٜٛث ٝنٛضت ظیط ذٛاٞس ثٛز:
(10
تجسیُ ٍِبضیتٕی ٔسَ فٛق ث ٝنٛضت ظیط اؾت:
و ٝزض آٖ ٘ Yكبٍ٘ط تِٛیس ثبِمٛٔ K ،ٜٛخٛزی ؾطٔبی٘ L ،ٝیوطٚی ووبض٘ UNE ،وطخ ثیىوبضی،
Tض٘ٚس ظٔب٘ی  ε ٚخّٕ ٝاذالَ اؾت (ظضاء٘ػاز  ٚلٙبزی. 37 :1384 ،
ثب لطاض زازٖ ٔمساض ٍِبضیتٕی ٔتغیطٞبی ٘یطٚی وبضٛٔ ،خٛزی ؾوطٔبی٘ ،ٝوطخ ثیىوبضی ٔ ٚموساض
ػسزی ٔتغیط ض٘ٚس ظٔبٖ زض ضاثغ ٝفٛق؛ ٔمساض تِٛیس ثبِم ٜٛثطای  9وس نٙؼتی عی زٚض ٜظٔب٘ی ٔٛضز
ثطضؾی ،نٙبیغ ثعضي لبثُ ٔحبؾج ٝاؾت.
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خٟت ترٕیٗ ٔسَ تِٛیس ثبِم ٜٛاثتسا ثبیس ٚخٛز یب ػسْ ٚخٛز ضیكٚ ٝاحس زض ٔتغیطٞبی ٔسَ ضا
ثطضؾووی وووطز .ثووطای خّووٌٛیطی اظ ثووٚ ٝخووٛز آٔووسٖ ضٌطؾووی ٖٛوووبشة ،اظ آظٔووٖٞٛووبی ایؿووتبیی
اؾتفبزٜٔیقٛز .زض ایٗ تحمیك ثطای ثطضؾی ایؿوتبیی ٔتغیطٞوب اظ آظٔو ٖٛایوٓ پؿوطاٖ  ٚقویٗ (IPS

اؾتفبز ٜقسٜاؾت٘ .تبیح آظٔ ٖٛضیكٚ ٝاحس زض خس 1( َٚآٔس ٜاؾت.
جذٍل ً .3تایج آهارُ  P-Valueبِ دعت آهذُ اس آسهَى این – پغزاى – ؽیي بزای هذل تَلیذ بالقَُ

متغير

فرایند آزمون

IPS

Prob

وضعيت پایایی

)Ln (Y

در عطح

2/23674

0/9873

ًاهاًا

یک هزتبِ تفاضل

-5/59019

0/0000

هاًا

در عطح

3/88555

0/9999

ًاهاًا

یک هزتبِ تفاضل

-2/20070

0/0139

هاًا

در عطح

2/82930

0/9977

ًاهاًا

یک هزتبِ تفاضل

-5/71363

0/0000

هاًا

در عطح

-3/79394

0/0001

هاًا

)Ln (K

)Ln (L

)Ln (UNE

ٔأذص٘ :تبیح تحمیك

زض آظٔ ٖٛآظٔ ٖٛایٓ – پؿطاٖ – قیٗ فطضی ٝنفط ثیبٍ٘ط ٚخٛز ضیكوٚ ٝاحوس اؾوت  ٚفطضویٝ
ٔمبثُ آٖ ثیبٍ٘ط ٔب٘بیی ٔتغیطٞبؾت .چٙبٖچ P-Value ٝوٕتط اظ 0/05ثبقس ،ثوب اعٕیٙوبٖ  95زضنوس
فطضی ٝنفط ثطای تٕبٔی ٔتغیطٞب ث ٝخع ٔتغیط ) Ln (UNEزض ؾغح پصیطفتٔ ٝیقٛز ،ثٙبثطایٗ ٔتغیوط
ٍِبضیتٓ ٘طخ ثیىبضی زض ؾغح ٔب٘بؾت ،ؾبیط ٔتغیطٞب زض ؾغح ٘بٔبؾت  ٚثوب یوه ٔطتجو ٝتفبضوُ ثوٝ
ٔب٘بیی ٔیضؾٙس.
ترٕیٗ ٔسَ ضٌطؾی ٖٛثوب اؾوتفبز ٜاظ ٔتغیطٞوبی ٘بٔب٘وب  ٚاؾوتٙبز ثو٘ ٝتوبیح چٙویٗ ٌٕوطاٜوٙٙوسٜ
ذٛاٞسثٛز .یه ضا ٜثطای اختٙبة اظ ضٌطؾی ٖٛوبشة ،تفبضٌُیطی  ٚاؾتفبز ٜاظ تفبضُ ٔتغیطٞب زض
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فطضی ٝنفط ضز قسٔ ٚ ٜتغیط ٔٛضز ثطضؾی ٔب٘بؾتٕٞ .بٖ عٛض و ٝاظ ٘تبیح خسٔ 3 َٚكبٞسٔ ٜیقٛز،
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ٔسَ اؾتِٚ .ی چٙیٗ ٔسِی ٞی ٌ ٝ٘ٛاعالػبتی زض ذهٛل ضاثغ ٝثّٙسٔست ٔتغیطٞب اضائٕ٘ٝیوٙوس.
تحت چٙیٗ قطایغیٔ ،ی تٛاٖ ث ٝضٚـ ٞبی  ٓٞا٘جبقتٍی (ٕٞدٕؼی ٔتٛؾُ قس ٔ ٚسَ ٔٛضز ٘ظط ضا
ث ٝزٚض اظ وبشة ثٛزٖ ثط اؾبؼ ؾغح ٔتغیطٞب ثطآٚضز وطز٘ .تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛایؿتبیی ٔتغیطٞب،
حبوی اظ آٖ اؾت و ٝتٕبْ ٔتغیطٞب ثب یه ٔطتجٝی اٌٍُ٘-ط٘دوط تؼٕویٓیبفتوٝ
ػسْ ٓٞا٘جبقتٍی  ٚفطضیٝ

ٌطفت .زض ایٗ آظٔ ٖٛفطضیٝ

1

ضا ثو ٝووبض

ٓٞا٘جبقتٍی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.

جذٍل  .4آسهَى اًگل گزاًجز بز پایِ دیکی فَلز تعوین یافتِ بزای هذل تَلیذ بالقَُ
فرایند آزمون

آماره

Prob

وضعيت همجمعی

Panel ADF

باعزض اسهبذأ

-2/235270

0/0127

ّناًباؽتِ

Group ADF

باعزض اسهبذأ

-2/990819

0/0014

ّناًباؽتِ

ٔأذص٘ :تبیح تحمیك

ٕٞبٖ عٛض و ٝاظ ٘تبیح خسٔ 4 َٚكبٞسٔ ٜیقٛز ،ثطای نٙبیغ ثعضي فطضی ٝنفط ٔجٙی ثط ػوسْ
ٚخٛز ٓٞا٘جبقتٍی ضز ٔیقٛز ٔ ٚتغیطٞبی ٔسَ  ٓٞا٘جبقتٞ ٝؿتٙس .ثٙبثطایٗ ثس ٖٚتطؼ اظ ضٌطؾویٖٛ
وبشة ٔی تٛاٖ ث ٝترٕیٗ ٔسَ تِٛیس ثبِم ٜٛزض نٙبیغ پطزاذت .زض ازأ ٝثب اؾتفبز ٜاظ آظِٔ F ٖٛیٕوط
 ٚآظٔٞ ٖٛبؾٕٗ ثطای زازٜٞبی آٔبضی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیطز.

نوع آزمون

آماره آزمون

Prob

نتيجه

F-Limer

27/620215

0/0000

Panel data

Hasman test

0/000000

1/0000

هذل اثزات تصادفی

ٔأذص٘ :تبیح تحمیك

1 . Augmented Engle – Granger tests of Cointegration
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ٕٞبٖ عٛض و ٝاظ ٘تبیح خسٔ 5 َٚكبٞسٔ ٜیقٛز ،فطضی ٝنفط آظِٔ F ٖٛیٕط ٔجٙی ثط پِٛیٙوً ثوٛزٖ
زیتب ثطای نٙبیغ ثعضي ضز ٔیقٛز  ٚثب ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس فطضیٔ ٝمبثُ آٖ ٔجٙی ثط پبُ٘ زیتوب ثوٛزٖ
زازٜٞبی آٔبضی ٔٛضز پصیطـ اؾتٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح آظٔٞ ٖٛبؾٕٗ ٘كبٖزٙٞس ٜضز فطضوی ٝنوفط ٔجٙوی ثوط
پصیطـ اثطات ثبثوت اؾوت ٔ ٚوسَ اثوطات تهوبزفی ثوب ؾوغح اعٕیٙوبٖ  95زضنوس ثوطای نوٙبیغ ثوعضي
پصیطفتٔٝیقٛز٘ .تید ٝحبنُ اظ ثطآٚضز ضٌطؾی ٖٛاثطات ثبثت زض خس٘ 6( َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
جذٍلً .6تایج تخویي  -panel dataهذل بزآٍرد تَلیذ بالقَُ
C

)Ln (K

)Ln (L

)Ln (UNE

Time Trend

-2/707862

0/440072

0/686300

-0/267626

0/031581

0/0001

0/0000

0/0000

0/0110

0/0002

R-squared

Adjusted R-squared

F- statistics

Durbin-Watson

0/895936

0/893557

376/6632
()0/0000

1/551202

ٔأذص :یبفتٞٝبی پػٞٚف

ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح خس ،4 َٚثبال ثٛزٖ ٔمساض ز ٚآٔبض٘ R2 ٚ F ٜكبٖ ٔیزٞوس وؤ ٝوسَ ترٕیٙوی
تِٛیس ثبِم ٜٛنوٙبیغ ثوعضي تٛا٘ؿوت ٝاؾوت ثو ٝذوٛثی اثوط ٔتغیطٞوبی تٛضویحی ضا ثوط ٔتغیوط ٚاثؿوتٝ
٘كبٖزٞسٔ .مبیؿ ٚ ٝثطضؾی آٔبض ٜزٚضثیٗ ٚاتؿ٘ ٖٛكبٖ ٔیزٞس ذٛزٕٞجؿتٍی زض ٔسَ ٚخٛز ٘ساضز
٘رٛاٞس زاقت.
ضطیت حؿبؾیت ٔتغیط ٔٛخٛزی ؾطٔبی ٝفیعیىی ثوط تِٛیوس ثوبِم ٜٛزض وبضٌوبٜٞوبی ثوعضي (0/44
ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و ٝزض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنوس ٔثجوت ٔ ٚؼٙویزاض اؾوت ،ثوسیٗ ٔؼٙوی وو ٝافوعایف 10
زضنس زض ٔٛخٛزی ؾطٔبی ٝفیعیىی ،تِٛیس ثبِم ٜٛضا زض نٙبیغ ثعضي  4/4زضنس ظیبز ٔیوٙس.
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ضطیت حؿبؾیت ٔتغیط ٘یطٚی ووبض ثوط تِٛیوس ثوبِم ٜٛزض وبضٌوبٜٞوبی ثوعضي (ٔ 0/68كوبٞسٜ
ٔیقٛز و ٝزض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔثجت ٔ ٚؼٙیزاض اؾت ،ثسیٗ ٔؼٙی وو ٝافوعایف  10زضنوس
زض ٔٛخٛزی ٘یطٚیوبض ،تِٛیس ثبِم ٜٛزض نٙبیغ ثعضي  6/8زضنس افعایف ٔییبثس.
٘طخ پیكطفت فٙی (ضطیت  0/04( tاؾت؛ ٔجیٗ آٖ اؾت وو ٝحتوی اٌوط وٕیوت ٟ٘وبزٜٞوبی تِٛیوس
افعایف ٘یبثس ،ثٚ ٝاؾغٚ ٝخٛز زا٘ف  ٚفٗ  ٚأىبٖ اؾتفبز ٜاظ آٖ تٛؾظ ػٛأوُ تِٛیوس  ٚزض ٘تیدو ٝاضتموبء
ویفی ٟ٘بزٜٞب ،تِٛیس وُ  0/4زضنس ضقس ذٛاٞس یبفت (ثبلطوال٘تطی  ٚػطة ٔبظاض. 62 :1374 ،

 .5ريوذ تًلیذ بالقًٌ ي بالفعل در صىایع بسرگ
زض ایٗ ثرف ثؼس اظ ث ٝزؾت آٚضزٖ ٔیعاٖ تِٛیس ثوبِم ٚ ٜٛتِٛیوس ثبِفؼوُ (ٚالؼوی قوس ٜثوب اؾوتفبز ٜاظ
قبذم ثٟبی ػٕس ٜفطٚقی وبالٞب ،ؾبَ پبی ، 1376 ٝثطای ٔمبیؿ ٝپصیطی آؾبٖتط  ٚزلت ثیكتط ض٘ٚوس ایوٗ
تِٛیسات ثطای نٙبیغ ثعضي عی ؾبَٞبی ( 1373-1392زض لبِت ٕ٘ٛزاضٞبیی آٚضز ٜقسٜاؾت.
الظْ ثوو ٝشوووط اؾووت ٔٙظووٛض اظ نووٙبیغ ٔووصوٛض تمؿوویٓ ثٙووسی ٘ووٌٝب٘وؤ ٝغووبثك ثووب عجموو ٝثٙووسی
( I. S. I. C,Rev. 2اؾت ( .31نوٙبیغ ٔوٛاز غوصایی  ٚآقوبٔیس٘ی  ٚزذب٘یوبت  .32نوٙبیغ ٘ؿوبخی،
پٛقبن ،چطْ  .33نٙبیغ چٛة ٔ ٚحهٛالت چٛثی  .34نٙبیغ وبغصٔ ،مٛا ،چبح  ٚا٘تكبض  .35نٙبیغ
قیٕیبیی٘ ،فت ،ظغبَ ؾ ،ًٙالؾتیه  ٚپالؾتیه  .36نٙبیغ ٔحهٛالت وب٘ی غیطفّعی ث ٝخع ٘فت ٚ
ظغبَ ؾ .37 ًٙنٙبیغ تِٛیس فّعات اؾبؾوی .38نوٙبیغ ٔبقویٗآالت ،تدٟیوعات ،اثوعاض ٔ ٚحهوٛالت
فّعی .39نٙبیغ ٔتفطل. ٝ
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ًوَدار . 3صٌایع چَب ٍ هحصَالت چَبی

ًوَدار .4صٌایع کاغذ ،هقَا ،چاپ ٍ اًتؾار

ًوَدار  .5صٌایع ؽیویاییً ،فت ،سغال عٌگ ،العتیک ٍ

ًوَدار  .6صٌایع هحصَالت کاًی غیزفلشی ث ٝخع ًفت

پالعتیک

ٍ سغال عٌگ
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ًوَدار .1صٌایع هَاد غذایی ٍ آؽاهیذًی ٍ دخاًیات

ًوَدار .2صٌایع ًغاجی ،پَؽاک ،چزم
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ًوَدار  .7صٌایع تَلیذ فلشات اعاعی

ًوَدار  .8صٌایع هاؽیيآالت ،تجْیشات ،ابشار ٍ
هحصَالت فلشی

ًوَدار  .9صٌایع هتفزقِ

ثب تٛخ ٝثٕٛ٘ ٝزاضٞبی ٔ 8 ،7 ،5 ،1كبٞسٔ ٜوی قوٛز وو ٝزض ووسٞبی نوٙؼتی  .31نوٙبیغ ٔوٛاز
غصایی  ٚآقبٔیس٘ی  ٚزذب٘یوبت  .35نوٙبیغ قویٕیبیی٘ ،فوت ،ظغوبَ ؾو ،ًٙالؾوتیه  ٚپالؾوتیه
ؾبَ ٞبی ( 1373-1392تِٛیس ثبِفؼُ زض وبضٌبٜٞبی ثعضي نوٙؼتی ثیكوتط اظ تِٛیوس ثوبِم ٜٛاؾوت.
تِٛیس ثبِفؼُ زاضای ض٘ٚسی نؼٛزی  ٚتِٛیس ثبِم ٜٛزض ایٗ نٙبیغ ،عی ؾبَٞبی ٔٛضز ثطضؾی ،زاضای
ض٘ٚووسی تمطیج وبً ثبثووت اؾووت .زض ٕ٘ٛزاضٞووبی ٔ 9 ٚ 4 ،3 ،2كووبٞسٔ ٜوویقووٛز ووو ٝوووسٞبی نووٙؼتی
 .32نٙبیغ ٘ؿبخی ،پٛقبن ،چطْ  .33نٙبیغ چٛة ٔ ٚحهٛالت چوٛثی  .34نوٙبیغ وبغوصٔ ،موٛا،
چبح  ٚا٘تكبض  .39نٙبیغ ٔتفطل ٝعی زٚض ٜظٔب٘ی ( 1373-1392تِٛیس ثبِم ٜٛزاضای ض٘ٚوسی تمطیجوبً
افمی ثٛزٔ ٚ ٜیعاٖ تِٛیس ثبِم ٜٛثیكتط اظ ٔیعاٖ تِٛیوس ثبِفؼوُ اؾوت .ثوب تٛخو ٝثوٕ٘ ٝوٛزاض ٔ 6كوبٞسٜ
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ٔیقٛز و ٝنٙبیغ ٔحهٛالت وب٘ی غیطفّعی ث ٝخع ٘فت  ٚظغبَ ؾ ًٙزض ؾبَٞبی (1373-1392
تِٛیس ثبِم ٜٛزاضای ض٘ٚسی تمطیجبً افمی  ٚتِٛیس ثبِفؼُ زاضای ض٘ٚس نؼٛزی اؾتٔ ،یعاٖ تِٛیس ثبِفؼُ
لجُ اظ ؾبَ  1382وٕتط اظ تِٛیس ثبِم ٜٛاؾت  ٚثؼس اظ ؾبَ  1382ثیكتط اظ ٔیعاٖ تِٛیس ثبِم ٜٛاؾت.

 .6ريوذ شکاف بیه تًلیذ بالقًٌ ي بالفعل
ٔمساض تِٛیس تبثغ ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ ػٛأُ تِٛیس ٔٛخٛز زض ٞوط وكوٛض ،ثوٚ ٝیوػ ٜػٛأوُ ووبض ٚ
ؾطٔبی ٝاؾت .اٌط قطایغی فطا ٓٞقٛز و ٝاظ تٕبٔی ظطفیت وبض  ٚؾطٔبی ٝزض خبٔؼ ٝاؾتفبزٌ ٜوطزز،
تِٛیس ث ٝزؾت آٔس ٜضا تِٛیس ثبِمٔ ٜٛیٌٛیٙسِٚ ،ی غبِجبً آ٘چ ٝزض ػُٕ تِٛیس ٔیقٛز ،تِٛیوس ثبِفؼوُ
اؾت و ٝاظ تِٛیس ثبِم ٜٛوٕتط اؾت .اٌط فطآیٙس تِٛیس اظ وُ ػٛأُ تِٛیس اؾوتفبز ٜقوٛزِٚ ،وی ایوٗ
اؾتفبز ٜث ٝنٛضت ثٟی ٚ ٝٙوبضا  ٚثب ثٟطٜٚضی وبُٔ ٘جبقس ،زض ایٗ نٛضت زض ٚالغ اظ تٕبٔی ػٛأوُ
تِٛیس اؾتفبز٘ ٜكس ٜاؾت (ظضاء ٘ػاز  ٚلٙبزی. 41 :1384 ،
ٔؼٕٛالاً زض اضظیوبثی وٛتوبٜٔوست تِٛیوس ،توٛضْ ،توطاظ پطزاذوتٞوب  ٚا٘دوبْ تؼوسیالت الظْ زض
قبذمٞبی ػٕس ٜالتهبزی وكٛض اظ قىبف احتٕبِی ثیٗ تِٛیس ثبِم ٚ ٜٛثبِفؼوُ اؾوتفبزٔ ٜویقوٛز.
تِٛیس ثبِم ٜٛنٙبیغ ثٙٔ ٝعِٔ ٝؼیبض قٙبذت قطایظ ػطض ٝوُ تِٛیسات نٙبیغ زاذّی زض خبٔؼ ٝاؾت.
اذتالف ثیٗ تِٛیس ثبِم ٚ ٜٛثبِفؼُ ٕ٘بیبٍ٘ط فكبضٞبی توٛضٔی یوب ضوس توٛضٔی ثوط التهوبز اؾوت .ثوٝ
ػجبضت زیٍط ،اٌط تِٛیس ٚالؼی ثیكتط اظ تِٛیس ثبِم ٜٛثبقس ،فكبضٞبی تٛضٔی  ٚاٌط تِٛیس ٚالؼی وٕتط
اظ تِٛیس ثبِم ٜٛثبقس ،فكبضٞبی ضووٛزی زض التهوبز ٚخوٛز زاضز (ووٛظ٘تؽ . 286 -285 :1372 ،ثوب
ث ٝزؾت ٔیآیوس .زض ایوٗ لؿوٕت ض٘ٚوس قوىبف تِٛیوس ثوبِم ٚ ٜٛثبِفؼوُ ثوطای  9ووس نوٙؼتی عوی
زٚضٜظٔب٘ی ( 1373-1392زض لبِت ٕ٘ٛزاض آٚضز ٜقس ٜاؾت.
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ث ٝزؾت آٚضزٖ تِٛیس ثبِم ٜٛثطای نوٙبیغ ،قوىبف تِٛیوس اظ اذوتالف تِٛیوس ثوبِم ٚ ٜٛتِٛیوس ٚالؼوی
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ًوَدار  . 12صٌایع چَب ٍ هحصَالت چَبی

ًوَدار .13صٌایع کاغذ ،هقَا ،چاپ ٍ اًتؾار

ًوَدار  .14صٌایع ؽیویاییً ،فت ،سغال عٌگ ،العتیک ٍ

ًوَدار  .15صٌایع هحصَالت کاًی غیزفلشی ث ٝخع

پالعتیک

ًفت ٍ سغال عٌگ

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-07

ًوَدار  .10صٌایع هَاد غذایی ٍ آؽاهیذًی ٍ دخاًیات

ًوَدار  .11صٌایع ًغاجی ،پَؽاک ،چزم
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ًوَدار  .16صٌایع تَلیذ فلشات اعاعی

ًوَدار  .17صٌایع هاؽیيآالت ،تجْیشات ،ابشار ٍ
هحصَالت فلشی

ًوَدار  .18صٌایع هتفزقِ

ٕ٘ٛزاضٞبی  18 ،13 ،12 ،11ثٔ ٝب ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝزض ؾوبَ ٞوبی ( 1373-1392زض نوٙبیغ:
 .32نٙبیغ ٘ؿبخی ،پٛقبن ،چطْ  .33نٙبیغ چٛة ٔ ٚحهٛالت چوٛثی  .34نوٙبیغ وبغوصٔ ،موٛا،
چبح  ٚا٘تكبض  .39نٙبیغ ٔتفطل ٝزاضای قىبف تِٛیس ٔثجت اؾت ،اٌطچ ٝزض ؾبَ ٞبی ٔرتّ

زچبض

٘ٛؾب٘بتی قس ٜاؾت و٘ ٝكبٖزٙٞوس ٜفكوبضٞبی ضووٛزی زض ایوٗ ثروف التهوبز اؾوتٕٛ٘ .زاضٞوبی
 .35نٙبیغ قیٕیبیی٘ ،فت ،ظغوبَ ؾو ،ًٙالؾوتیه  ٚپالؾوتیه  .37نوٙبیغ تِٛیوس فّوعات اؾبؾوی
 .38نٙبیغ ٔبقیٗآالت ،تدٟیعات ،اثعاض ٔ ٚحهٛالت فّعی؛ زاضای قىبف تِٛیس ٔٙفوی اؾوت ووٝ
ثیبٍ٘ط فكبض تٛضٔی زض ایٗ نٙبیغ عی ؾوبَ ٞوبی ( 1373-1392اؾوتٔ .غوبثك ٕ٘وٛزاض ٔ 15كوبٞسٜ
ٔی قٛز و ٝزض نٙبیغ ٔحهٛالت وب٘ی غیطفّعی ث ٝخع ٘فت  ٚظغبَ ؾو ًٙاظ ؾوبَ (1373-1382
زاضی قىبف تِٛیس ٔثجت  ٚاظ ؾبَ ( 1373-1382زاضای قىبف تِٛیس ٔٙفی ٔیثبقس.
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٘ 17 ،16 ،14 ،10كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝزض نٙبیغ .31 :نٙبیغ ٔٛاز غصایی  ٚآقبٔیس٘ی  ٚزذب٘یبت
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 .7جمعبىذی ي وتیجٍگیری
ٔیعاٖ تِٛیس ثبِم ٚ ٜٛقىبف تِٛیس ث ٝػٛٙاٖ یىوی اظ ٔتغیطٞوبی ٟٔوٓ التهوبزی ،وو ٝزض اتروبش
ؾیبؾت ٞبی پِٛی  ٚث ٝزؾت آٚضزٖ اعالػبت ؾبیط ٔتغیطٞب ضطٚضی اؾتٕٞ .چٙویٗ قوىبف تِٛیوس
یىی اظ ٔتغیطٞبی ٔ ٟٓوالٖ التهبزی اؾت و ٝزضوٙتطَ توٛضْ  ٚثیىوبضی ٔوثثط اؾوت .ضٚـ ٞوبی
ٔرتّفی ثطای ثطآٚضز تِٛیس ثبِمٚ ٜٛخٛز زاضز ،ثطضؾی ایٗ ضٚـ ٞوب ٘كوبٖ ٔوی زٞوس وو ٝاؾوتفبز ٜاظ
تىٙیهٞبی ٔرتّ

ثطآٚضزٞبی ٔتفبٚتی اظ تِٛیس ثبِم ٜٛثٝزؾت ٔیزٞس.

زض ایووٗ ٔمبِوو ٝتِٛیووس ثووبِم ٜٛثووب اؾووتفبز ٜاظ ضٚـ التهووبز ؾووٙدی پب٘ووُ زیتووب ثووط اؾووبؼ ضٚـ
ایٙتطیّیٍیتٛض ثطای نٙبیغ ثعضي (وبضٌبٜٞبی نٙؼتی ٘ 50فط ٘یطٚی ووبض  ٚثیكوتط ثوطای ؾوبَ ٞوبی
( 1373-1392ثٝزؾت آٔس ٜاؾت .ثب ثٝزؾوت آٚضزٖ تِٛیوس ثوبِم ٚ ٜٛقوىبف تِٛیوس ثوطای نوٙبیغ
ثعضئ ،كبٞسٔ ٜی قٛز و ٝنٙبیغ ٘ؿبخی ،پٛقوبن ،چوطْ؛ نوٙبیغ چوٛة ٔ ٚحهوٛالت چوٛثی؛
نٙبیغ وبغصٔ ،مٛا ،چبح  ٚا٘تكبض ،نٙبیغ ٔتفطل ٚ ٝنٙبیغ ٔحهٛالت وب٘ی غیطفّعی ث ٝخوع ٘فوت ٚ
ظغبَ ؾ ًٙاظ ؾبَ ( 1373-1382؛ زاضای قىبف تِٛیس ٔثجت ثو ٝثیوبٖ زیٍوط فكوبض ضووٛزی عوی
ؾبَٞبی ٔٛضز ثطضؾی اؾت .یىی اظ ػّتٞبی وٕجٛز ػطض ٝتِٛیسات زض ایٗ نٙبیغ ث ٝزِیُ اؾتفبزٜ
اظ ٔبقیٗآالت  ٚتدٟیعات فطؾٛز ،ٜػسْ اؾتفبز ٜاظ قویٜٞٛوبی خسیوس ٔوسیطیتی زض ذغوٛط تِٛیوس
٘ؿجت ث ٝؾبیط وكٛضٞبی پیكطفت ٚ ٝػسْ حٕبیت اظ تِٛیسات زاذّی ٔی ثبقوس .ػّوت ٟٔوٓ زیٍوط ثوب
تٛخ ٝث ٝاٚضبع التهبزی وكٛض عی ایٗ ؾبَ ٞوب ٘كوبٖ ٔوی زٞوس وؤ ٝوسیطاٖ ایوٗ نوٙبیغ ثو ٝػّوت
ٞعیٞٝٙبی ثبالی تِٛیس تطخیح ثٚ ٝاضزات ایٗ ؾطی وبالٞب ٘ؿجت ث ٝتِٛیوس آٖ زض وكوٛض ٔوی زٙٞوس.
زض نٙبیغ ٔٛاز غصایی  ٚآقبٔیس٘ی  ٚزذب٘یبت ،نٙبیغ قیٕیبیی٘ ،فت ،ظغوبَ ؾو ،ًٙالؾوتیه ٚ
پالؾتیه ،نٙبیغ تِٛیس فّعات اؾبؾی ،نٙبیغ ٔبقیٗآالت ،تدٟیعات ،اثعاض ٔ ٚحهٛالت فّوعی ،عوی
ؾبَ ٞبی ( ٚ 1373-1392نٙبیغ ٔحهٛالت وب٘ی غیطفّعی ث ٝخع ٘فت  ٚظغبَ ؾو ًٙاظ ؾوبَ 1382
ث ٝثؼس زاضای قىبف تِٛیس ٔٙفی اؾت و ٝثیبٍ٘ط فكبض تٛضٔی اؾتٔ .كبٞسٔ ٜی قٛز و ٝایٗ نٙبیغ خع
وبالٞبی اؾبؾی ٞط وكٛضی ٔی ثبقس  ٚتِٛیس ثبالتط اظ ظطفیت ایٗ نٙبیغ ضا ٔی تٛاٖ ث ٝػّت ؾبَ ٞوبی
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ایٗ أط ثبػث ؾٛز ثطزٖ ػسٜای ٔؼسٚز اؾت ،وٛٔ ٝخت فط ٚضفتٗ تِٛیس وكٛض زض ضوٛز ٔیقٛز.
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٘ٛؾبظی ثؼس اظ خ ًٙتحٕیّی زا٘ؿت .ثبیس تٛخ ٝزاقت و ٝزض ز ٝٞقهت ٘یع ٔیوعاٖ خٕؼیوت وكوٛض
ض ٚث ٝافعایف ثٛز ٜاؾت ،ثٙبثطایٗ ثبیس نٙبیغ ٔٛاز غصایی  ٚآقوبٔیس٘ی  ٚزذب٘یوبت پبؾورٍٛی اضوبفٝ
تمبضبی ثبظاض ثبقس .زض ؾبَ ٞبی ثؼس اظ خ ًٙوكٛض ثطای زاقتٗ التهبزی ذٛزوفب  ٚاؾتطاتػیه الظْ
ث ٝتِٛیس ثیف اظ ظطفیت نٙبیغ قیٕیبیی٘ ،فت ،ظغبَ ؾ ،ًٙالؾتیه  ٚپالؾتیه ،نٙبیغ تِٛیس فّعات
اؾبؾی ،نٙبیغ ٔبقیٗآالت ،تدٟیعات ،اثعاض ٔ ٚحهٛالت فّعی ٔوی ثبقوس  ٚػّوت زیٍوط آٖ افوعایف
افطاز تحهیُوطز ٚ ٜزض ٘تیدٚ ٝضٚز ث ٝثبظاض وبض ایٗ نٙبیغ ٔیثبقس.
٘تبیح ٘كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت ؤ ٝتغیط ٘یطٚیوبض ثیكتطیٗ ضطیت تأثیط ثط تِٛیس ثوبِم ٜٛزض نوٙبیغ
ثعضي زاضز .زض نٙبیؼی و ٝزچبض ضوٛز ٞؿتٙس یىی اظ ضاٞىبضٞبی ٔفیس ثطای افوعایف تِٛیوس ایوٗ
وبضٌبٜٞب ،اؾتفبز ٜاظ ٘یطٚی آٔٛظـ زیسٔ ٚ ٜطتجظ ثوب تِٛیوس ،آقوٙب ٕ٘وٛزٖ ٔوسیطاٖ ایوٗ نوٙبیغ ثوب
قیٜٞٛبی ٘ٛیٗ ٔسیطیتی ،اؾتفبز ٜاظ ٘یوطٚی تحهویُووطزٔ ٚ ٜوطتجظ ثوب نوٙؼت زض ذغوٛط تِٛیوس،
اضتجبط ٚاحسٞبی نٙؼتی ثب آٔٛظـٞبی ؾبظٔبٖ فٙی  ٚحطفٝای وكٛض ،اؾوتفبز ٜاظ تؿوٟیالت ٔوبِی
ثطای ٘ٛؾبظی  ٚذطیس تدٟیعات ٚ ٚؾبیُ تِٛیس ،وبٞف لیٕت ٔٛاز اِٚیٔ ٝوٛضز اؾوتفبز ٜزض تِٛیوس،
تٛخ ٝثیكتط ث ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝزض ایٗ ٚاحسٞبی تِٛیسی اؾت.
تٛخ ٝث ٝنٙبیؼی و ٝزاضای تِٛیس ٔبظاز ثط ظطفیت تِٛیسی آٟ٘ب اؾت ،ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت .ظیوطا ثوب
افعایف ظطفیت ایٗ نٙبیغ ،اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی ٔسضٖ ٔوسیطیتیٔ ،ویتوٛا٘یٓ قوبٞس افوعایف تِٛیوس
وكووٛض ثبقوویٕٓٞ .چٙوویٗ تٛخوو ٝثوو ٝنووٙبیؼی و و ٝزچووبض ضوووٛز ٞؿووتٙس ثوو ٝخٟووت ثط٘بٔووٝضیووعی ٚ
ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثیكتط ثطای افعایف تِٛیسات  ٚذطٚج اظ ضوٛز حبیع إٞیت اؾت٘ .تبیح ایٗ پػٞٚف
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ٔیتٛا٘س وٕه قبیب٘ی ثطای ٔسیطاٖ  ٚؾیبؾتٌصاضاٖ ثرف نٙؼت ثبقس.
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برآورد تولید ببلقوه و شکبف تولید در صنبیع بزرگ ایران >: ...

-

ايوذس ویه ي فریذٌ باقری ( 1386؛ "ٔحبؾج ٝقىبف تِٛیس ٘بذبِم زاذّی ٚالؼی ثب اؾوتفبزٜ
اظ یه ٔسَ فضب – حبِت"ٔ ،دّ ٝزا٘ف  ٚتٛؾؼ ،ٝقٕبض ،21 ٜنم .120-135

-

ریمیس فرزاد ي وه ثاقب ( 1388؛ "ثطضؾی ٚضؼیت  ٚخبیٍب ٜنٙبیغ وٛچوه انوفٟبٖ زض
وكٛض" ،ثطضؾی ثبظضٌب٘ی ،قٕبض ،37 ٜنم .82-68

-

الوتييریس بيياقر ي عبييا

عيير مييازار ( 1374؛ "ثووطآٚضز تِٛیووس ثووبِم ٜٛوكووٛض زض ؾووبَٞووبی

ٔ ،"1338-1371دّ ٝالتهبز زا٘كٍب ٜقٟیس ثٟكتی ،قٕبض ،4 ٜنم .55-73
-

ًزوتسس سیمًن ( 1372؛ ضقس ٘وٛیٗ التهوبزی ،تطخٕؤ ٝطتضوی لوطٜثبغیوبٖ .تٟوطأٖ :ثؾؿوٝ
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